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Min første QSO var en Fone-QSO med OZ9V paa 7 MC.

gammelt „Fotos“-Rør af ubestemmelig Alder og tekniske
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men

forskellige

kun

en

4
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Volts
Som

Akkumulator,
Modulator

der

klarer

benyttes

et

Data. Men trods alt arbejder det udmærket, og det har
vist sig ved Forsøg, at andre Rør, bl. a. B403, har ar
bejdet ligesaa godt, saa der har jeg ikke haft særlige
Vanskeligheder.
Mikrofontransformatoren stammer fra en gammel Hus
telefon. Der er kun ringe Modstand i baade Primær og
Sekundær, men Omsætningsforholdet er stort. Mikrofonen
er af den almindelige Kulkornstype.

Som Modtager har jeg i lang Tid benyttet SG-V-1, men
har nu bygget en Schnell O-V-l med RE074 som Detektor
og B443 som Udgangsrør. Til Modtagerne benytter jeg
Eliminator. Om Aftenen og Søndagen gaar det udmærket,
mens jeg er meget generet af Motor-QRM og Spændingsvariationer om Middagen paa Søgnedage.
I min Skuffe har jeg liggende Krystal til 3,5 og 7 MC,
men før min 7 MC MO-PA virker fb, skal det ikke an
vendes. DX har jeg desværre ikke opnaaet, men det
kommer forhaabentlig. Som det vil ses af ovenstaaende,
er det en ret køn „Samling“ jeg har, men det er rart at
have lidt forskelligt at eksperimentere med.

OZ5R.

Telefunken Kortbølgemodtager 32 A.
Af OZ7WB.

Da min „Kabine“ kun er et lille Rum paa 2 X 3V2 Alen,
er det umuligt at fremstille et samlet Interiør, hvorfor jeg
har „taget en Plade“ af hver Sidevæg. Paa Billedet med
Kortene ses øverst en P. P. Hartley til 7 og 14 MC.
Rørene er her 2 Stk. TC03/5, der ved 220 Volt paa
Pladerne og en Gitterafledning af ca. 10,000 Ohm paa
hvert Rør giver ca. 12 Watts Input. Denne Sender er
dog ikke gennemprøvet, men jeg har haft QSO med TF
og en Del EAR og CT1 Stationer, som har meldt R5—6
og T8—9. Naar Rørene saa faar 160 Volt ekstra paa
Pladerne, tænker jeg, det skulde blive en Del bedre.
Nederst paa Billedet ses en Hartley til 3,5 MC med 5
Watts Input. Da disse to Sendere er støjfrie, kan de be
nyttes naarsomhelst. I Plusledningen har jeg indskudt et
Filter bestaaende af en Drosselspole og en Blokkondensator
for at absorbere den stærke Maskintone, der ellers vil
virke generende i BCL’s 3 Lampe Lysnetmodtagere. Min
nærmeste BCL bor ca. 50 m borte, og han afgiver venligst
Rapport, naar der er noget. Jeg har en enkelt Gang
taget Konkurrencen op med Kallundborg. Resultatet var
glimrende, fortalte BCL. Han kunde ikke høre andet end
mig overalt. Naa — men det er vi vist nogle Stykker,
der kender. Hi!
___________ ____ ____——_—t/i

Til Sending paa 3,5 MC benyttes 42 m Hertz og paa
7 MC samme System med den halve Længde. Antennerne
er ophængt i 2 Master af ca. 14 m Højde.

I
Decembernumeret af „OZ“ blev et Telefunken Patent
angaaende AntenneLlkobling ved Kortbølgemodtagere kort
beskrevet. Nedenstaaende Diagram og denne Beskrivelse
af Telefunken 32 A vil formodentlig derfor være af Interesse.
Selve Diagrammet fordrer ingen nærmere Redegørelse, idet
alle Værdier er angivet. DR er en Jerndrossel, viklet paa
en meget lille Kerne.
Den rent praktiske Opbygning er meget fiks. Maaske
flere Læsere har lagt Mærke til den ved Radioudstillingen
i
1931. Afstemningskondensatoren paa 100 cm er ved
Hjælp af en Skive med 12 Indhak indstillelig i 12 faste
Stillinger. Statorpladerne er ophængt bevægelige og bliver
gennem en Vægtstang paavirket af en kurveformet Skive,
der betjenes fra et Haandtag paa Forpladen, saaledes at
alle 12 Kondensatorstillinger overlapper hinanden.
’Telefunken 3^2 R.

De 3 Spoler fra 13—50 og 200 — 500 m er anbragt i
en Revolver og bliver fuldstændig udskiftet for hvert Omraade. Spolerne har jeg viklet om, saaledes at Omraadet
6,6—100 m kan bestryges uden Huller. Rørene er nor
male A415 (RE084), RE034, RE064 eller ogsaa en Penthode
til Udgang. En saadan giver imidlertid stærk Baggrunds
støj og kan derfor ikke anbefales uden særligt Filter.
Afskærmningen er saa effektiv, at jeg samtidig kan mod
tage og sende paa samme Baand, naar Antennerne ikke
ligger for tæt, og Opbygningen er saa stabil, at Modtageren
er aldeles paalidelig som Bølgemaaler.
A^odtageren fabrikeres ikke mere saa vidt vides. Det
er ingen kraftig Radifonibaandsmodtager (200 — 600 m)
paa Grund af den lille Antennetilkobling, og man maa
pille Kassen fra hinanden, naar man vil lave Spolerne om
til 80 m. Det er altsaa en Ham-Modtager. Er gerne til
Tjeneste med yderligere Oplysninger.
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at det er et Resultat af manges forenede Anstrengelser ?
Blad det igennem og læg Mærke til, hvor mange der
har ydet Bidrag, hvor mange der har været med til at
sætte sit Præg paa Indholdet. Der er de faste Med
arbejdere, hvis Artikler ofte fremkommer efter en bestemt
Plan. Der er de periodiske Bidragydere, de mere til
fældige Indlæg og Tegningerne. Hvor forskelligt det
end er i kvalitativ og kvantitativ Henseende, saa er det
dog altsammen medvirkende til at gere Bladet levende
og alsidigt, saa der er noget af Interesse for enhver i
den overordentlig forskelligartede Læsekreds.

Maanedens Emne.

Samarbejde.

Kun i de færreste Tilfælde- og da paa meget begræn
sede Omraader kan et enkelt Menneske frembringe eller
fuldføre et stort Værk. Gang paa Gang viser det sig,
at det er et godt og harmonisk Samvirke mellem flere
Mennesker, der fører til det store Resultat. Og ganske
særlig fremragende bliver det, naar alle er besjælet af
samme Interesse og samme Begejstring for en Sag. Et
Uden Medarbejdere kunde Redaktionen intet udrette.
Fællesskab under disse Former virker stimulerende og Her er Samarbejdet en absolut Nødvendighed, men det
inspirerende.
kan saa ogsaa til Gengæld komme til at bære skønnere
Blandt Kortbølgeamatørerne findes de bedste Mulig
Frugter end noget andet Sted. Netop fordi der kan
heder for at faa disse Tanker virkeliggjort — ja, paa opnaas noget, er Glæden ved at virke sammen saa stor,
mangfoldige Omraader har de i lange Tider været en og heri maa ogsaa ses Grunden til den stadige Stig
glædelig Kendsgerning. De daglige Forbindelser med ning i Medarbejdernes Antal, skønt som bekendt intet
Amatører i Alverdens Lande er jo i sig selv Eksemplet Arbejde bliver honoreret. Direkte eller indirekte yder
paa et storslaaet Samarbejde, som maaske savner sit jo alle Medlemmer deres Bidrag til „OZ“. Bladet er
Sidestykke. Der er ingen økonomisk Vinding ved at vort fælles Værk, og derfor omfattes det ogsaa med saa
være Amatør — tværtimod. Lad os ogsaa sige heldig
stor Interesse — - ja mere end det — at vi alle gerne
vis! Hvad enten det er Lysten til at eksperimentere yder det ret store Kontingent, der er nødvendigt for at
eller Trangen til at komme i Forbindelse med den store opretholde det. Heldigvis er det kun meget faa, der er
Verden, der faar os til at være Kortbølgeamatører, saa saa materialistisk anlagt, at de siger: „Halvanden
er det den rene Interesse for Sagen, der er det bærende. Krone pr. Stk. er for meget for et Blad". Læg vel
Herved modvirkes egoistiske Tilbøjeligheder, og der bliverMærke til, at „OZ“ er intet almindeligt Blad. Ikke
i Stedet for Plads til frugtbart Samarbejde. Dette er blot er det det eneste af sin Art her i Landet. Det
Kernen i Sagen, og det vil altid sikre Amatørbevægelsen er en Del af os selv — Samlingspunktet for vor store
imod at blive forkvaklet.
fælles Interesse. Det maa altid være en „ Overpris“ værd.
Indenfor E. D. R. kender vi ogsaa Samarbejdets Be
Og drejer det sig om E. D. R. alene, da støder vi
tydning. Vore Medlemmer udveksler altid beredvilligt
igen paa Ordet Samarbejde som det fundamentale. For
deres indvundne Erfaringer indbyrdes, enten direkte eller
eningen kan have sine Fejl og sine Mangler. Det bliver
gennem „OZ“. Ogsaa de fleste Begyndere har sikkert
altsammen afhjulpet, naar enhver af os gør sit til at
medt den Velvilje hos de ældre Amatører, som de har
bygge op og støtte, hvor det er muligt. Man behøver
Grund til at vente.
ikke at være Bestyrelsesmedlem for at gøre det, og at
De mange Sammenkomster og Stævner er jo ogsaa
vore Medlemmer er af samme Mening, har vi stadig
en meget yndet Form for Samarbejde, der særlig dyrkes
mange glædelige Beviser paa.
af vore Lokalafdelinger. Kortbølgeamatører er altid
glade for at komme sammen. Det vækker Interessen
Ingen dansk Kortbølgeamatør med virkelig Sympati
yderligere og resulterer i et Kammeratskab, der for de for Amatørbevægelsen kan staa udenfor E. D. R. Ikke
fleste betyder overordentlig meget.
blot i Arbejdet indenfor vort eget Lands Grænser har
Forsøgskredsene, der er en Efterligning af det engelske det Betydning at være med. Vi er samtidig automatisk
„Contact Bureau" er noget forholdsvis nyt her i Landet. Medlemmer af International Amateur Radio Union, og
Vi maa haabe, at de tre nu startede Kredse vil vise sig hvad det vil sige at staa samlet her, ved enhver, der
at være levedygtige. Amatører med fælles Interesser har tænkt over, hvad der skete paa Madrid Konferencen.
paa specielle Felter arbejder her sammen, baade paa et Der er da ogsaa Grund til at sætte en ryk Streg under
teoretisk og praktisk Grundlag, og de indvundne Er
den glædelige Kendsgerning, at I. A. R. U. er blevet aner
faringer stilles til Raadighed for alle Medlemmer gen
kendt som berettiget til at være repræsenteret paa frem
nem ,OZ“s Spalter. Ogsaa en udmærket Form for tidige Verdens- Konferencer, hvor de forskellige Radio
Samarbejde.
tjenesters Interesser behandles. Dette vilde ikke være
Eller lad os vende os til vort Blad. Naar et nyt opnaaet, hvis I. A. R. U. havde været en lille Organisa
Numer af „OZ" ligger foran Dem, tænker De saa over, tion uden Betydning. Før har Amatørerne været
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repræsenteret takket være en Slags „Gæstevenskab“.
Nu har vi Ret til at snakke med om vore egne Sager.
Her som paa saa mangfoldige andre Omraader kom
mer der store Resultater af alle gode Kræfters Sam
menspil. En kendt Amatør sagde forleden, at Sam
arbejdet og Sammenholdet indenfor E. D. R. alene var
Kontingentet værd. I jo højere Grad vi erindrer os
denne Sandhed, jo mange flere Goder vil der følge med
„i samme Køb“.
H. F.

Begynderen spørger — VI.

Hvorledes faar man Pladespænding
til en Sender?
For den, der ønsker at indtræde i Senderamatørernes
Rækker, melder sig altid Spørgsmaalet om Fremskaffelse
af den nødvendige Pladespænding. Her maa man skelne
mellem tre Tilfælde: 1) Ingen elektrisk Installation. 2) Der
er indlagt Jævnstrøm. 3) Vekselstrømslysnet.
Den Amatør, der ikke har Elektricitet i Huset, er selv
følgelig daarligst stillet, og det forekommer ogsaa ret
sjældent. Drejer det sig om en Sender med ringe Energi,
kan Batteridrift udmærket gaa an. Med et Input paa 5-6
Watts kan man „række“ hele Danmark med Telefoni og
Europa med Telegrafi under nogenlunde gunstige Forhold
— ja endog DX kan der opnaas, naar man er heldig. Ved
større Energier bliver Batteridrift altfor uøkonomisk, og
det er en kostbar Historie, hvis man skal anskaffe Højspændingsdynamo og Trækkraft til denne.
En Jævnstrømsinstallation giver nemmest og billigst den
nødvendige Pladespænding. Filter er i Almindelighed ikke
nødvendigt, selv ved Sendere uden, Styring. Fra 220
Volt kan der fødes en ret stor Sender — især en Push
Pull Opstilling — men bedst er naturligvis den Amatør
stillet, der har 440 Volt til sin Raadighed. Som bekendt
yder en Sender mere ved høj end ved lav Spænding, selv
om Input reguleres til at være ganske det samme i begge
Tilfælde.
Ønskes en højere Spænding, end Lysnettet afgiver, kan
der indskydes Anodeakkumulatorer i Serie dermed. Saadanne fordrer dog en omhyggelig Pasning og har ogsaa
andre Skavanker, naar en større Sender skal fødes. Den
næste Udvej er da at anskaffe en Omformer. F. Eks. kan
der opnaas udmærkede Resultater med en Højspændingsdynamo, som trækkes af en Elektromotor, der gaar paa
Lysnettet. Særlig økonomisk er det jo ikke, men da Ama
tørsendere sjældent er i Drift saa længe ad Gangen, skulde
Omkostningerne ikke blive uoverkommelige. Imidlertid kan
man akkurat Iigesaa godt anskaffe en Omformer, der le
verer Vekselstrøm. Man er da ligestillet med de Amatører,
der er saa heldige at have denne Strømart installeret.
Fordelen ved Vekselstrøm er først og fremmest den, at
man kan faa saa høje Spændinger til sin Raadighed som
ønskeligt. Gennem Transformatorer er det en nem Sag at
sætte Spændingen op. Fremskaffelsen af Pladespænding fra
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Vekselstrømsnet er altid dyrere end fra Jævnstrøm, da det
er nødvendigt at anskaffe Ensretteranlæg og et godt Fil
ter. Men er der Brug for høje Spændinger, bliver Veksel
strømmen mest økonjmisk at arbejde med i det, lange
Løb. Det gælder ikke mindst, naar man gennem en særlig
Vikling paa Transformatoren kan faa den nødvendige Gløde
spænding til Senderrørene.
Der findes flere forskellige Ensretningsprincipper, men
for Amatører kommer kun følgende tre i Betragtning:
Elektrolytiske Ensrettere, Rørensrettere og metalliske Ens
retterventiler. Det første Princip brugtes meget af Ama
tørerne førhen. Men det er ikke særlig effektivt, fordrer
omhyggelig Pasning og er noget urenligt. En saadan elek
trolytisk Ensretter kan f. Eks. bestaa af en Bly- og Alu
miniumsplade i en Opløsning af Borax. Ved høje Spæn
dinger forbindes mange saadanne Celler i Serie.
Mest almindeligt er det at bruge Ensretterrør. Her kan
man skelne mellem Typerne med og uden Glødetraad.
Saavidt vides er sidstnævnte Type ikke saa holdbar som
Ensretterrør med Glødetraad, og de synes da ogsaa at
være traadt noget i Baggrunden i de senere Aar. At der
er Glødetraad i Ensretterrøret kan heller ikke siges at være
nogen større Skavank. Ved god Behandling varer de i
flere Aar, og Glødestrømmen fremskaffes nemt fra en sær
lig Vikling paa Højspændingstransformatoren. Der findes
ogsaa særlige Kviksølvdamp-Ensretterrør. De kan afgive
meget stor Energi og bruges derfor kun til store Sendere.
Det tredie Princip — den metalliske Ensretter — er
mærkelig nok meget lidt kendt her i Landet, og det er
Synd, for den fortjener en meget stor Udbredelse. Des
værre synes vor hjemlige Radiopresse at være mere inter
esseret i at underrette Læserne om det, der i Forvejen
kendes fra Annoncespalterne end i at bringe de virkelige
Nyheder fra Udlandet. Men de altid praktiske Englændere
har forlængst opdaget Fordelen ved de metalliske Ens
rettere. De arbejder økonomisk, er praktisk talt uopslide
lige og fordrer ingen Pasning. Man sparer tillige en særlig
Glødestrømsvikling paa Højspændingstransformatoren.
Metalliske Ensrettere findes baade til lav Spænding
(Akkumulatoropladning)
og
til
meget
høje
Spændinger.
„Westinghouse“-Fabrikken har fornylig bragt en Type paa
Markedet, der maa interessere alle Amatører med Veksel
strøm. Ensretterventilen kan afgive 120 MA ved 500 Volt
efter Filtreringen, og Prisen er 35 Shillings. Her er alt
saa rigelig Strøm til en middelstor Sender, selv om man
har Heisingmodulation, der jo fordobler Pladestrømsforbruget.
Ved mindre Belastning er Spændingen betydelig højere end
de 500 Volt. Det kan ogsaa udmærket lade sig gøre at
forbinde et Par Ensrettere i Serie, hvorved man faar 1000
Volt til sin Raadighed. Selvfølgelig maa Højspændings
transformatoren saa indrettes derefter. Saaledes kan man
paa billig Maade faa tilstrækkelig Spænding til en High
power Sender. Det er ogsaa nemt at variere Energien, idet
den ene Ensretter kan udskydes efter Ønske, og med et
Omskifterarrangement
kan
Filteret
samtidig
automatisk
indskydes paa rette Maade, saa kun eet Filter er nød
vendigt.
Hvilken Slags Ensretter men end bruger, saa betaler det
sig altid at have Helperiodeensretning (Ensretterrør med to
Plader og Ensretterventiler i Broopstilling). Det er mere
økonomisk, og man kan klare sig med et mindre Filter,
end naar der anvendes Halvperiodeensretning.

At bygge et godt Ensretteranlæg vil i Almindelighed ikke
volde nogen Vanskelighed. Naar Delene anskaffes, gælder
det om at gøre sig klart, hvor stor Energi der skal kunne
afgives til Senderen. Det sker, at Amatører med stor Om
hyggelighed udvælger et Ensretterrør, der kan afgive 125
MA og samtidig en Transformator, der kun kan præstere
50 MA. Saa er det jo ikke saa underligt, at Ensretteren
yder mindre end forventet. Det samme gælder, hvis Dros
selspolerne i Filteret har for stor Modstand. Man maa
sørge for, at de forskellige Komponenter er rigeligt dimen
sioneret. Ellers bliver Spændingsfaldet for stort og Filtre
ringen ikke tilstrækkelig god. Drosselspolerne bør have
saa lille Modstand og saa høj Selvinduktion (Henry) som
muligt.

tunge,

drives

af

hver

sin

Synkronmotor,

der

fødes

fra

en

Vekselstrømskilde, hvis Frekvens bestemmes af en vibrerende
Tunge;
som

herved

opnaas

bekendt

nærmest
med

er

tagelser

paa

en

i

Voksplader

Støvsuger,

hvis

Skærestiften.
ved

for

Gelatineplader
fjernes

begynder

kan

den

afspilles

specielle

hvilket
kan

Pick-up’er

Grammofonnaal.

eller

Sugerør

af

Gang,
Skriverne

dæmpede

Drejespaanen

Voksplader
Hjælp

stærkt

Stedet

Safirstift.

konstant

Vigtighed.

som

slebet

Gange

særdeles

yderste

karakteriseres

Skæreværktøj

særlig

en

af

Ved

Op

benyttes
ved

en

Hjælp

umiddelbart

een

eller

Pick-up,

der

højst
er

af
bag
to

anbragt

umiddelbart ved Siden af Skriveren. Denne Pick-up har

Det er en Selvfølge, at Kondensatorerne maa være af
prøvet til en betydelig højere Spænding end den, de nor
malt udsættes for. Bemærk, at hvis Ensretteren giver en
Spænding paa 300 Volt under Belastning, saa kan den
godt stige til 600 Volt, naar der ingen Belastning er paa.
Disse stadige Variationer sker f. Eks., naar man „nøgler“
i Pladespændingen. Det vil være klogt at indsætte en Sik
ring (almindelig Anodesikring) i Serie med Kondensatorerne.
Bliver der saa Gennemslag — og det sker som Regel før
eller senere — undgaar man at ødelægge Ensretteren ved
Kortslutning.

Faradius.

Grundtrækkene af Radiofoniinstallationerne
i Statsradiofonibygningen.
. Grammofonafspilningsanlægget.

Af Ing , cand. polyt. J. S t e f f e n s e n .
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Naar det, trods de foran omtalte Forholdsregler, alligevel
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ogsaa

Hvorledes

undertiden

kan

hænde,

at

en

Grammofonplade

kan

Har Senderen Over- eller Undersvingninger, saa bliver ogsaa
disse moduleret i Takt med Talefrekvensen. Bærebølgens
Frekvens skal ikke forandre sig ved Amplitudemodulationen.
Anderledes er det derimod ved

lyde

ujævnt eller bævrende, saa ligger det i, at ikke faa af de
i

Handelen

værende

Plader

enten

har

Hullet

anbragt

excentrisk eller er vindskæve, eller muligvis lider af begge
disse

Skavanker

samtidig.

Det

hænder,

at

en

Plade

2.
Frekvensmodulation. Det modulerende Signal
forandrer den øjeblikkelige Værdi af Bærebølgens Frekvens,
mens den maksimale Amplitude forbliver saa vidt mulig
konstant. Som Eksempel for Frekvensmodulation kan man
tænke sig en Svingningskreds med fast Selvinduktion og
periodisk-variabel Kapacitet, som man f. Eks. har i en
Kondensatormikrofon. Ved Modtagelsen af en amplitudemoduleret Sender er en retliniet Resonanskurve det ideelle,
mens man ved Frekvensmodulation helst skal se at opnaa
en Kurve med et temmelig lige Forløb.

maa

kasseres til Radioudsendelse af disse Grunde.

3.
Fasemodulation. Denne, som for det meste opstaar uønsket, har kun teoretisk Betydning og skal derfor
kun behandles kort. Den opstaar ved Overlejring af to
Bølger (i Senderen eller Modtageren), hvis Fase bliver
forskudt mod hinanden. Dette bevirker nu en Forandring
af den overlejrede Bølges Amplitude, som bliver ført til
bage til den første Bølge. Der opstaar altsaa ligeledes
Sidebaand, som ligger med Modulationsfrekvensens Afstand
paa begge Sider af Bærebølgen.
Da Amatøren hovedsagelig beskæftiger sig med Ampli
tudemodulation, skal vi i det følgende kun behandle denne.
Selve Opgaven at paavirke Bærebølgen i Takt med Lav
frekvensen kan løses paa forskellige Maader. For Lang
bølger kommer det af Pungs og Gerth udarbejdede System
med Styredroslen i Betragtning. Det beror paa det Prin
cip at forandre Permeabiliteten paa Jernkernen af en Spole,
som ligger i. Højfrekvenskredsen, ved Hjælp af Talestrøm
mene. I Takt hermed forandres Jnduktiviteten, den virk
somme Modstand og dermed Antenhestrømmen. For korte
Bølger kommer denne meget elegante Metode ikke i Be
tragtning foreløbig paa Grund af Mangel paa velegnede

Det ene Forstærkerpanel.

Der

findes

ingen

særlige

Signallamper

for

Grammofon-

anlægget; Speakeren annoncerer som ved enhver anden Udsen
delse,

og

Kontrolassistenten

ved

Grammofonbordet

følger

simpelthen Annonceringen og spiller Pladerneigennem derefter.
Jeg haaber herved at have givet Læserne Forstaaelsen af,
at selv om Senderne er et meget vigtigt og uundværligt Led ved
Radiofoniudsendelser, saa sker der under disse nok saa meget
i og omkring det tekniske Hovedkvarter, Kontrolrummet.

Om Sendermodulatson.
Af Dr. G. Dietsch, Jena (nCQ“>

For at opnaa Signaioverføring er det som bekendt
nødvendigt at paavirke Højfrekvenssvingningerne, f. Eks.
ved fuldstændig at afbryde dem (toneløs Telegrafi). Man
kan ogsaa indføre en rytmisk Styring ved Hjælp af en
Tonefrekvens (tonende Telegrafi) eller forandre de høj
frekvente Svingninger i Takt med de akustiske Svingninger,
der ønskes overført (Telefoni). Først vil vi ganske kort
se paa den fysikalske Side af Sagen. Derefter skal an
gives nogle Maalemetoder, som gaar ud paa at maale
Modulationen, og som kan udføres med enkle Midler.
Derved faar Amatøren Lejlighed ti! maaleteknisk at kon
trollere Taleoverførelsens Kvalitet paa sin Sender. I Praksis
skelner man mellem tre Modulationsarter:
1.
Amplitudemodulation. Herved bliver de høj
frekvente Svingningers maksimale Amplituder forandret i
Takt med Talefrekvensen. For at opnaa en god Kvalitet,
skal disse Variationer helst følge de paaførte Talefrekv'enser
helt nøje, d. v. s., der skal være liniær Afhængighed mel
lem de to Frekvenser,. Endvidere maa man paase, at
Grundfrekvensen er mindst 100 Gange saa stor som den
højeste Talefrekvens, der skal overføres.
Foruden den oprindelige Grundfrekvens optræder der
endvidere to andre Frekvenser, de saakaldte Sidebaand.

Jernlegeringer.
I
Langbølgeomraadet
udmærker
denne
Metode sig ved, at det er muligt at styre store Strømme
med ringe Energi. Dette sidste Punkt er af særlig Be
tydning for Amatøren, og i de kommende Beskrivelser er
der taget særlig Hensyn hertil. Til Amplitudemodulation
ved Rørsendere kommer følgende Metoder i Betragtning
for Amatører:

A. Gitterspændingsmodulation. Gitteret faar for
uden den højfrekvente Styrespænding en Lavfrekvensspæn
ding over en Transformator (Fig. 1). I Gitterkredsen lig
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ger der desuden en Højohmsmodstand R, som her bliver
kaldt „Halvværdimodstand". Det er dens Opgave at ned
sætte Antennestrømmen til Halvdelen af sin oprindelige
Værdi, for at en Forandring af Højfrekvensen kan finde
Sted efter større, resp. mindre Værdier. Denne Modstands
Størrelse findes bedst ved Forsøg.

fonen direkte over Transformatorens Primærside. Taleoverførelsen er i Forhold til Metodens Enkelthed meget
god. For at finde en Retningslinie for Modulationskvaliteten .kan man gaa frem efter samme Metode som under 1.

Bestemmelse al Modulationskarakteristikken. Det
er umuligt i Forvejen at beregne Antennestrømmens Af
hængighed af den Modulationsspænding, der paatrykkes
Svingningslampens Gitter. Derfor er man henvist ti! at finde
denne ved Eksperimenter.
Den saaledes fundne Kurve giver saa et Holdepunkt
for, indenfor hvilke Grænser man kan modulere Senderen,
uden at Forvrængningen overskrider en bestemt Størrelse.
Samtidig maa man paase, at Senderen stadig svinger godt
ved enhver indstillet Gitterforspænding. F. Eks. maa man
ved selvsvingende Sendere forandre Tilbagekoblingsgraden.
Desuden maa Frekvensen ikke forandre sig ret meget.
Dersom man ikke iagttager Forandringer i Bærebølgen,
kan man gentage Maalingerne paa en Oversvingning, som
paavirkes mere af en eventuel Ustabilitet. For at fastslaa
Frekvensændringer
benytter
man
en
Overlejringsmetode
eller eventuelt en meget skarp Bølgemaaler. Optagelsen
af en Moduiationskarakteristik paa statistisk Maade kan
nemt gøres saaledes: I Gitterkredsen lægger man et Forspændingsbatteri med Voltmeter og et Milliamperemeter
til Bestemmelse af Gitterstrømmen. Instrumenterne skal
shuntes med Blokkondensatorer paa ca. 1000 cm. For
spændingen bliver nu forandret i saavel positiv som negativ
Retning, og den derved opstaaede Svingningskredsstrøm
noteres i hvert enkelt Tilfælde. Ved Udførelsen af Modu
lationskarakteristikken maa man huske, at Gitterslrømmen
jo ogsaa forandres ved de forskellige Forspændinger. Disse
Ændringer i Gitterstrømmen bevirker igen en Ændring i
Spændingen
over
„Halvværdimodstanden“.
Antenneog
Gitterstrømmens Afhængighed af Gitterspændingen bliver
samtidig opnoteret i et Koordinatsystem, hvorved Kurverne
fremkommer. Heraf kan man se, hvilken Energi Forstær
keren maa afgive, for at Senderen bliver gennemmoduleret
til den forlangte Grad.
Som anden Metode skal nævnes

Anodespændingsmodulation (Heising), som paa Grund
af sin ligeliniede Moduiationskarakteristik har store Fordele
fremfor den første. Det er sikkert ikke nødvendigt at gaa
nærmere ind paa selve Virkemaaden. Kun skal tilføjes,
at Forholdet mellem Modulatorrørets og Svingningsrørets
Hvilestrøm helst skal være større end 1 (f. Eks. 2), og a1
Rm
Forholdet mellem Modstandene —~ ikke maa blive ret
Rs
meget mindre end 1, hvis man skal opnaa en god Taleoverføring. (Eventuelt benyttes 2 Rør af Senderrørets Type
i Parallel som Modulatorrør). Endvidere er det ubetinget
nødvendigt ved Hjælp af egnede Drosler at undgaa, at
Modulatorrøret bliver paavirket af Højfrekvens. Det samme
Formaal har en over fælles Anode- og Katodeledning for
bundet Kortslutningskreds K (Fig. 2). En Ulempe ved
denne Modulationsmetode er, at man ved større Energier
skal bruge forholdsvis store Rør til Modulationen. Ved
mindre Sendere kan man eventuelt erstatte Modulatorrøret
med en Transformator. Denne Metode har vist sig at ar
bejde fortrinligt paa ultrakorte Bølger. For Energier paa
Brøkdele af en Watt er det tilstrækkeligt at sætte Mikro
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Modulatorrøret faar altsaa forskellige Forspændinger, hvor
ved man regulerer Anodespændingen saaledes, at den samlede
Anodestrøm forbliver konstant. Dette svarer til, at Stabiliseringsdroslen L’s Selvinduktion er uendelig. Den skal
være paa ca. 20 — 30 Henry.

Bestemmelse af Modulationsgraden. Ønsker man
kun at kende Senderens Modulationsgrad, kan man benytte
et Rørvoltmeter. En Justering er ikke nødvendig. Er
Am Rørvoltmeterets Udslag ved den modulerede Sender
og A Udslaget ved umoduleret Højfrekvens, saa er Modu
lationsgraden K givet i Procenter ved K = —-r1— • 100 %.
A
Man maa paase, at Kondensatoren er saaledes afmaalt,
at den virkelig oplades til Topværdi ved den anvendte
Modulationsfrekvens. (Oversat og forkortet af OZ7PG).

Hjemmelavet Mikrofontransformator.
Af OZ7PH.

En god og billig Mikrofontransformator kan enhver nemt
fremstille. Man piller forsigtigt Træskallen og Isolationsmassen af en kasseret Fordrulle (faas gratis i ethvert Bil
værksted) og finder paa en fælles Jernkerne med Primær
viking 2 Sekundærspoler med mange Vindinger af meget
fin Traad.
Jernkernen, der bestaar af en Bunke flade eller runde
(bedst det sidste) Strimler af blødt Jern, tages let ud sam
men med Primærviklingen. Denne fjernes, og Kernen bevikles nu paa Midten med 200 Vindinger 0,4 mm omspunden
Kobbertraad. Dermed er Primærviklingen færdig, og den
maa være nøjagtig lige saa lang som en af Sekundær
spolerne, der uforandret skydes ind over. Er Aabningen
i Sekundærspolen dermed ikke ganske udfyldt, lægger man
uden om Primæren et Par Lag Papir, før Sekundæren skydes
ind over. Jernkernens Stænger bøjes fra begge Ender enkelt
vis ud over Sekundæiviklingens hele Overflade. Den færdige
Mikrofontransformator kan med et Stykke Baandblik fast
spændes til en lille Ebonitplade, der i hvert Hjørne kan
have en Klemmeskrue, hvortil de 4 Ledninger føres.
OZ7GB har i sin Tid lært mig at fremstille denne Trans
formator, og den virker efter mine Forsøg at dømme over
ordentlig godt. I min CO-PA-PA, hvor jeg anvender
Schåfermodulation paa sidste Trin, gennemmoduleres 30
Watts med Lethed uden Forforstærkning.
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Senderen er nu CO-PA og med denne er „worked“ 34

Stævnet sluttede med en Fællesspisning under fornøjelige

Lande i 5 Verdensdele. I Øjeblikket bygges paa en COFD-PA, og der er Haab om at faa W. A. C. Som be

Former, og herefter skiltes man efter at have tilbragt en
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hvorefter OZ2NF bød Velkommen og takkede for Tilslut
ningen.

mellem

Amatører,

fælles Interesser paa et specielt Felt. Forsøgskredsene er

Værelse

Samarbejde

Medlemmer

Det

ledes

hyggeligt

intimt

lidt

Videnskabsmænd.

Medlemmer, hvoraf de fleste var fra Sjælland. Man sam
et

et

ligesaa
som

og

i

ret

Arbejde,

betragtes

overordentlig,meget,
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1. Rapport fra Forsøgskreds 3.

sjældent

Bølgerne
over

Modvægtens Anbringelse
ved L-Antenner.

sædvanlig
Blandt

render

Malmø

Det er jo almindelig Praksis at ophænge et Antenne-

og

Modvægt System saaledes, at Antennen anbringes saa højt

Vladivostock, naar de skal til Fyn og Jylland. Kassereren,

og

OZ4H, straalede som en Sol — der var stort Overskud,
og der er indtegnet 36 Medlemmer til Klubaftenerne, som
i

Februar

og

Marts

finder

Sted

hver

Mandag

Aften

saa

frit

som

muligt

og

Modvægten

som

Stueantenne

under Loftet eller langs Gulvet.
Man faar imidlertid langt større Udstraaling, dersom man

Kl.

hænger

19,30 som sædvanlig Griffenfeldtsgade 7, over Qaarden.
________________________________________________________ E. E.

Modvægten

op

akkurat

paa

samme

Maade

som

„selve Antennen“, nemlig højt og frit og helst i god Af
stand

Hvorfor Amatørernes Sendetid
begrænses til de sene Nattetimer.
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Fejltagelse.
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Energi som selve Antennen, og dersom man ser lidt paa
de teoretiske Forhold, vil det ogsaa forekomme ret ind
lysende. Det saakaldte Antenne-Modvægt System er nemlig
i

Virkeligheden ikke, hvad det kaldes, idet en rigtig Mod

vægt skal have en temmelig stor Kapacitet til Jord for at
virke

efter

sin Hensigt. Det

er derimod slet og ret en

Hertz-Antenne, der er bøjet cg koblet til Senderen i et
Punkt, hvor der gaar stærk Strøm.

Vh%
Fig. 1 og 2 viser de to almindeligst anvendte Systemer
med indtegnet Strømkurve. I Fig. 3 ses Fig. 2 konstrueret
som

Zeppelin-Antenne.

Af

Strømkurven

vil

man

bemærke,

hvor simpelt det hele i Virkeligheden er. Naar man ved
en

Zepp

anbringer

Feederne

i

en

vis,

konstant

Afstand

fra hinanden for at ophæve deres Udstraaling, bør man da
i

hvert Fald ved en L-Antenne, der udstraaier fra hele sin

Overflade, sørge for at faa saa meget af Antennen ud i
det Fri som muligt. Det gaar ikke an at sømme den fast
langs et Gulv, hvor saa godt som hele Udstraalingen vil
gaa til Spilde.
Ovenstaaende kan betragtes som et lille Supplement til
OZ5G’s
kredsens

fortrinlige

Artikelserie.

Medlemmer

har

ført

De

fleste

ovenstaaende

af

Forsøgs-

Synspunkter

ud i Praksis og kan indestaa for, at det virkelig betaler
Krakilius Jochumsen maa ikke forstyrres. Han er jo under
Paavirkning af „den store Kulturspreder“.

sig at rigge Modvægten op som en separat Antenne.

OZ5MK.
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XOZ3W er nu fra Skoiland paa Vej til U. S. A., hvorfra
Rejsen gaar videre til Vestindien. Han er stadig aktiv paa
3,5
og 7 MC og høres af og til herhjemme. Lyt efter
ham OBs!

Siden sidst.
Vi er stadigvæk paa den „tavse“ Side af Aaret, men
nu gaar det dog atter rask fremad mod „bedre Tider“.
Det gælder især 14 MC, der har været præget af en be
tydelig Bedring i januar Maaned. En Del DX har der
været at høre: Wl, 2, 3, 8 og 9. Desuden SU, FM4 og
8, ZL, VK, J samt VE. Det er især omkring Kl. 14, at
DX-Stationerne dukker op. Men visse Dage kan der være
lidt „blandet“, saasom Søndag den 29., hvor man sammen
med W Stationer kunde høre en utrolig Mængde G Stati
oner. Saasnart Mørket bryder frem, bliver der som Regel
hurtig dødt. Dog har det mærkelige vist sig, at en FM8
Station er gaaet igennem — endda med QRK R8.

OZ5G har nu faaet alt det ud af sin MO-PA som med
Rimelighed kan ventes. Derfor kommer han i Løbet af kort
Tid med CC paa de tre mest brugte Bølgebaand.
OZ5M er nu og da i Sving men en 2 Trins CC Xmtr.
Han arbejder paa 3,5, 7 og 14MCOZ7D er blevet klar med en T. P. T. G., og han kom
mer i Gang paa 3,5 MC med 10-15 Watts Input.
OZ7DV har 30 Watts paa sit PA Trin, der bestaar af
2 Stk. T34 i Parallel. 1 Løbet af Foraaret vil han experimentere med Fuchs- og Zepp-Antenner. Iøvrigt er 7DV
ved at lave H. T.-Anlæg med Benzinmotor til Sommer]ejien. Han takker for de mange DR-Rapporter, han har
faaet i den sidste Tid.

Paa 7 MC er der ikke meget Liv om Aftenen. Kun
Sydeuropa og DX har der været at høre. Dog er der
enkelte Aftener dukket forskellige mellemeuropæiske Stati
oner op, saasom D, OK, ON, PA og F. Den døde Zone
har altsaa ved saadanne Lejligheder en kortere Udstræk
ning end ellers. Kan Forsøgskreds 1 sige os Grunden her
til? Om Dagen høres hele Europa med god QRK. 7 MC
har vist sig at være et udmærket DX-Baand, idet man har
kunnet høre Stationer som FM8, SU, YI, CN, AU, W3 og
ZL. De portugisiske Amatører har afholdt en Test, hvad
sikkert en Del OZ-Hams har bemærket, idet man bliver
bedt om at sende QSL-Kort med Kodeord.

OZ7LB, der ikke har været aktiv i flere Maaneder, ven
ter i Løbet af kort Tid at komme i Gang med en MO
PA Opstilling.
OZ8J har arbejdet meget paa 14 MC, hvor der er gode
DX-Forhold for Tiden. Især omkring Kl. 14 er det godt.
Ved den Tid har han „nappet" 3 Amerikanere i Løbet af
3 Kvarter. FB, OB! 8J er ogsaa blevet aktiv paa 1,7 MC,
og han eksperimenterer med Klasse B Forsiærker.

3,5
MC er stadig et udmærket Bølgebaand til inden
landske Forbindelser. Ret tidlig paa Aftenen fader OZ ud,
hvorefter nord- og mellemeuropæiske Sendere gaar ud
mærket igennem. Tidlig om Morgenen kan der af og til
høres W Stationer.
Flere og flere Amatører kommer op pa'a 1,7 MC. 1
Øjeblikket er en halv Snes OZ-Amatører sendeklar paa
dette Bølgebaand. G Stationer er der fremdeles mange af
efter Midnat. Af og til kan man ogsaa høre en enkelt D,
HB, OK og PA Station, løvrigt høres der en Mængde
Skibe med mere eller mindre god Telefoni.

(KØBENHA VN)
OZ2F har faaet rejst et Par 20 m høje Master og ven
ter sig nu fb DX. Der er gjort Plads til WAC-Certifikatet
paa Væggen. Hi 1

OZ8J.

QZ3V er daglig i Gang paa 3,5 og 7 MC med Push
Pull T. P. T. G. Input er 40 Watts med 440 Volt paa
2 Stk. S412.
OZ4H har bygget en tre Trins CC-Sender. Med 500
Volt RAC paa et S412 er Input ca. 40 Watts. Antennen
er en 20,8 m Zepp. Resultaterne paa 7 MC en AU1, CT2,
YI, VE, ZC og ZL, mens en Wl er worked paa 14 MC.

OZ1W er desværre endnu ikke kommet i Sving i Odense.
Grunden er vistnok BCL-QRM.

OZ7BM er en ny Amatør, som
Han er i Gang med Fone paa 3,5 MC.

OZ2G er ikke aktiv for Tiden grundet paa Overarbejde.
Forhaabentlig kommer han snart i Gang igen.

OZ7EL er meget aktiv paa 3,5 og 7 MC. Senderen er
paa 3,5 MC CO-PA og paa 7 MC CO-FD med T34 i CO
og S412 i PA, som begge faar 250 Volt RAC paa Pla
den. Paa 3,5 MC er opnaaet-Fone-QSO med D4XAZ med
Schäfer Modulation og 5 Watts Input.

OZ2P er som sædvanlig travlt beskæftiget med „chewing
the rag“ paa 7 MC.
OZ2V arbejder atter regelmæssigt paa 3,5 MC, og hans
Fone gaar tilfredsstillende igennem, skønt Input er meget
lavt.

vi

byder

Velkommen.

OZ7KB er atter i Gang paa 7 MC med sin nye 100
Watts 4 Trins CC-Sender, der er indbygget i en fin,Æske“.
Der er allerede indgaaet adskellige R22 Rapporter i Log
gen (jvnf. OZ2E’s Foredrag paa Odense-Stævnet) Hi!'
Iøvrigt er 7KB af den Mening, at saafremt OZ-Amatører

OZ3K er aktiv paa 3,5 MC med Fone og CW. Ogsaa
hans Resultater viser, at der kan opnaas meget med QRP.
Input er 5-6 Watts.
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hører ham svagt, saa skyldes det, at hans Signaler først
er gaaet den anden Vej rundt om Jorden. Hi!
OZ7KG er efter lang Tids Sygdom atter i Gang paa 7
MC med CC-Sender. Velkommen tilbage, OB!
OZ7KN en en
kommen. Han er
Input er 6 Watts,
Antennen er et 14 m

ny Amatør, som vi ogsaa byder Vel
i Gang paa 3,5 MC med en Hartley.
og der bruges Gitterspændingsmodulation.
T-Net.

den Slags Stød, Verden giver, naar man er Kortbølge
amatør. 1NW er nu ved at bygge om igen. Hans 41 m
spændingsfødede Hertz har en anselig Højde, idet den
gaar fra Toppen af en Mejeriskorsten og i den anden Ende
er forbundet til en ligesaa høj Mast.
OZ7Z bliver i Løbet af kort Tid aktiv igen. Han kom
mer med CC paa de tre almindeligste Bølgebaand.

OZ9U.
OZ1B meddeler: Trods sidste Traffic Note er hele Sta
tionen bygget om. Senderen er MO-PA Push Pull T. P.
T. G. i begge Trin. Input omkring 50 Watts, men Tonen
er ikke tilfredsstillende, skønt der er stort Filter paa
begge Ensrettere. Rapporter er velkomne og vil blive be
svaret direkte.
OZ1D er kommet i Gang fra sin nye QRA i Ringsted.
Han vil i et Stykke Tid arbejde med den T. P. T. G.-Sen
der, der er beskrevet i den nye Udgave af „Kortbølgeamatøren". Rapporter fra DR-Amatører udbedes og vil blive
besvaret.
OZ2VH er ogsaa kommet paa 3,5 MC med en CO-PA.
Han arbejder paa næsten alle Tider af Døgnet med Sen
deren. Antennen er Hertz.
OZ3FL har med sin Hartley worked 22 Lande i Eu
ropa. Godt præsteret paa den korte Tid, De har været i
Sving, OB!
OZ7HR har ikke været særlig aktiv i den sidste Tid,
men har dog haft nogle gode Forbindelser med EAR og
FM.
OZ7LP er en ny Amatør i Faxe Ladeplads, som vi her
med byder Velkommen. Han arbejder paa 7 MC og har
allerede haft QSO med YI og FM.
OZ7VE har ikke haft megen Tid til at arbejde med de
korte Bølger i nogen Tid, men han har dog arbejdet lidt
paa 3,5 og 7 MC med sin nye CC-Sender.
OZ7VP ligger i konstant Ombygning.
faaet nyt „Stillads“ fra Snedkeren til Senderen.

Han

har

lige

OZ3J forsøger sig i denne Tid paa 14 MC med en 20
Watts Hartley. Antennen bliver nu forbedret, idet der er
anskaffet 2 Stk. 18 m høje Master.
OZ3NN er ikke meget i Luften i denne Tid. Det er
sikkert paa Grund af overvældende Travlhed paa Kontoret,
mener OZ5R.
OZ4X deltog i Testen i Julen med 5 Watts paa RE134
i en Hartley. Senere er anskaffet et T34 Rør, hvormed
Input er 12 Watts ved 220 Volt. Han arbejder med CW
og Fone paa 3,5 MC. Antennen er den af Forsøgskreds 3
opgivne Type, der beskrives andetsteds i dette ISumer.
OZ5BK er en ny Amatør, der allerede har gjort sig
fordelagtig bemærket med sin fb Fone. Han bruger Hartley
med Heisingmodulation, og Input er 5-6 Watts ved 240
Volt fra Anodeakkumulator. Begge Rør er RE134.
OZ5EK har 7 Watts paa en MO-PA med Heising
modulation. Der har været svære Vanskeligheder med Fil
trering af Vekselstrømmen, som dog nu menes at være
overvundet.
OZ5MK har eksperimenteret en Del med Fone paa 3,5
MC, og han siger, at de bedste Rapporter er kommet fra
BCL. I nær Fremtid bliver der forsøgt med CC paa 7 MC.
OZ5R har i den forløbne Maaned hovedsagelig arbejdet
paa 7 MC, og i de sidste 14 Dage er anvendt en Push
Pull Hartley med 12-14 Watts Input. Han har modtaget
73 til OZ2K fra D4MOE.

OZ2NF har mest arbejdet paa 7 og 1,7 MC. Paa sidst
nævnte Bølgebaand har han haft QSO med flere europæiske
Lande, men endnu ingen OZ. Rapporter fra 1,7 MC ud
bedes.

OZ5VG bruger for Tiden MO-PA paa 3,5 MC, hvor
han har arbejdet med saavel CW som Fone. Input er 14
Watts fra 350 Volt. Rørene er RE134 og TC03/5 i hen
holdsvis MO og PA. Paa 7 MC er arbejdet en Del med
4 Watts paa en Hartley, og det er bemærkelsesværdigt,
at der med denne Sender i Forbindelse med en indendørs
Hertz Antenne paa 5 m er opnaaet adskillige QSOer inden
for Europa.

OZ7P arbejder mest paa 1,7 og 3,5 MC med Fone.
Han er især interesseret i 1,7 MC, hvor han allerede har
haft QSO med en Del OZ-Hams.
OZ-DR103 træner kraftigt med Morse sammen med en
Kammerat og haaber snart at faå et godt Resultat.

OZ2NF.

OZ9A har i den sidste Tid arbejdet mest paa 7 MC,
men han spekulerer ogsaa paa at faa Fone paa 3,5 MC.
9A meddeler, at hans 3,5 MC Krystal pludselig er holdt
op med at svinge, skønt der intet er at se paa det, og
Holderen er ganske plan. Er der nogen Amatør, der kan
sige, hvad der er galt?

OZ1NW har haft CO-PA paa 3,5 MC. Men en Dag kom
han til at sætte 500 Volt paa CO i Stedet for PA. Re
sultat: Krystal, 1 RE.134 og 1 TC04/10 ødelagt. Det er
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QSL=Centralen

Nyt fra det kolde Nord.
Brev fra OZ7GL.

Vi mangler Kuverter fra: OZ1CC, 1K, 1W, 2P, 2W,.
3H, 3J, 4X, 5M, 5TH, 7AW, 7FP, 7G, 7H, 7K, 7KH,
7P, 7ZH. I de fleste Tilfælde er dé sidste Kuverter af
sendt 5. Februar.
Det er hændt et Par Gange, at vi har modtaget manglende
Kuverter, efter at Notitsen er gaaet i Trykken. Resultatet
af en saadan — efter vort Skøn —- ■ tilgivelig Fejl, har
været det mest uforskammede Brev, undertegnede endnu
har modtaget, selv om der tidligere er blevet sat Spørgsmaalstegn ved mine Aandsevners Kvalitet. De mange
elskværdige Nytaarshilsener til QSL-Centralen har dog.
været et lægende Plaster paa Saaret. Tks! Til Slut:
Er der egentlig nogen Mening i, at E. D. R. skal betale
Strafporto paa ca. 15 Breve om Maaneden?

OZ2E.

Her bor OZ7GL — halvt begravet i Sne.

Over- og underspændt Tilstand.

Masterne knækker som Tændstikker og Antennerne
sprænges som Makaronistænger her paa Snæfellsjokull,
800 m over Havet. Medens jeg skriver disse Linjer, raser
en Storm, som har varet uophørlig i 5 Dage. Denne
Storm har gjort mig „arbejdsløs“ m. H. t. Radioarbejdet,
idet den har været saa velvillig at brække min ene 8 m
høje Mast midt over. .
Ialt har jeg tre Master. Nr. 2 staar endnu, men den
bukker sikkert under, inden Stormen har lagt sig. Nr. 3
tror jeg klarer denne Storm ud. Jeg kan snart ikke
holde Tal paa alle de Gange, Masterne „er gaaetenTur“.
Jeg staar magtesløst overfor denne Rasering af Antenneanlægene. Det betyder dog ikke, at jeg har givet op.
Som Amatør er man jo vant til at overvinde Vanskelig
heder, og hidtil har jeg kunnet faa Stationen i Drift igen.

Af OZ2Q.

Ved at læse OZ7VP’s Artikel med ovenstaaende Titel ii
Januar „OZ“ konstaterer jeg, at OZ7VP under hele vor
forudgaaende Diskussion har opfattet og oversat det paa
gældende Afsnit i „Kurzwellentechnik“ fuldstændig rigtigt,
hvorimod jeg fremdeles vi! hævde, at hele Afsnittet beror
paa en komplet Misforstaaelse, nemlig den, at Ea skulde vokse
lineært med Ra. Dette er forkert, idet det er Anodekredsens
Vekselstrøms-EMK, der er konstant ved en given Opstil
ling, og ikke Anodevekselstrømmen. (Der regnes kun med
almindelige Enkeltgitterrør).
Alle de Slutninger, der uddrages af ovennævnte forkerte:
Grundlag, bliver derfor ogsaa forkerte.
F. Eks. kan end ikke den teoretiske Anodevirkningsgrad
naa 100% (gid den kunde!), men derimod højst 50%,
hvilket opnaas naar Ra er lig med Rørets indre Modstand.
Dette
gælder for Grundfrekvensen; regnes Oversvingningerne med, kan den samlede Anodevirkningsgrad naa op
til 85-90 %.
Ea kan med det forudsatte Kredsløb aldrig blive større
end Anodejævnspændingen, og den omhyggeligt definerede
„overspændte Tilstand“ er derfor en Myte.
Med Hensyn til det oprindelige Stridspunkt imellem
OZ7VP og mig, Anodestopkondensatoren, saa kan jeg ikke
finde nogen Behandling af dette Emne i Artiklen i Januar
„OZ“, men skal blot henvise til mit Indlæg herom i De
cember „OZ“.
Da jeg først fornylig har haft Lejlighed til at gennemse
„Kurzwellentechnik", har mine hidtidige Angreb paa det;
tekniske Grundlag for OZ7VP’s Artikler for saavidt været
forsynet med gal Adresse, idet OZ7VP med Rimelighed
kunde vente at være paa den sikre Side, naar han støttede
sig til et af DASD officielt udgivet Værk. Det maa i høj;
Grad beklages, at et iøvrigt saa fortræffeligt Værk er
blevet skæmmet af saa graverende Urigtigheder.
løvrigt maa det maaske være mig tilladt at foreslaa Re
daktionen, at den fremtidig, naar et Spørgsmaal har været
Genstand for Debat i „OZ“, søger at fremskaffe en
uvildig Dom i Sagen, forinden der i Artikelform optages.

OZ7GL har faaet Fuldskæg,
Hilsen til alle E. D. R.s Medlemmer fra OZ2Z og

OZ1QL {TF3B).
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yderligere Indlæg fra den ene Part, idet Redaktionen der
ved definitivt stiller sig paa denne Parts Side i Diskussionen.
Det vil ikke mindst være i Læsernes Interesse, at der
saavidt muligt ikke kommer Artikler med urigtigt Indhold
i „OZ\
Hermed slutter jeg saa min Diskussion med OZ7VP om
disse Emner, hvorimod jeg naturligvis vil forbeholde mig
at fortsætte Diskussionen med DASD, hvis det skulde vise
sig nødvendigt.

DR-Amatører har imidlertid gennemgaaende haft Forstaaelsen
af Dommerkomiteens Stilling til Spørgsmaalet. Af de 406
Besvarelser er kun ca. 8 % forkerte. Saa at sige alle
Fejlene ligger i, at man er for villig til at sende QSLRapport, en Ting, der ogsaa — iflg. Odense-Mødet —
hersker nogenlunde Enighed om blandt Amatørerne. DR092
fortjener at fremhæves. Hans Resultat er udmærket, naar
man tager i Betragtning, at de to andre Deltagere efterhaanden er drevne Sender-Amatører.

Til ovenstaaende ønsker vi gerne at bemærke, at OZ7VP's
Artikel („Over- og underspændt Tilstand“) ikke fremkom
paa vort Initiativ. Vi beklager derfor, at Offentliggørelsen
skete under en Form, der gav det Udseende af, at Redak
tionen havde stillet sig paa den ene Parts Side.
Hvis Diskussionen fortsættes, og der naas et Resultat,
har vi ikke noget imod at offentliggøre det i meget kort
Form. Men til selve Diskussionen, som heldigvis i sidste
Øjeblik blev ført ind i et mere roligt Leje, kan der ikke
afses mere Plads her i Bladet.
Red.

Deltagelsen i Sendertesten er ganske vist Rekord til
Dato, men vi er egentlig ikke overvældede. Dog, en
Indrømmelse: Kontrolleringen af de enkelte Logs var langt
mere omfattende end ventet, og Dommerkomiteen var
saadan set glade ved den begrænsede Tilslutning. Ca.
75 % af QSO’erne er kontrollerede saavel gennem Mod
partens som gennem en DR-Amatørs Log, og kun ved
2
DR-Amatørers rapporterede QSO har vi ikke haft
Kontrolmateriale. En Optælling af Kaldesignaler viser, at
der har' været ikke mindre end 57 forskeilige Sendere i
Luften i Juledagene. Det undrer altsaa en Del, at kun 13
har deltaget i Konkurrencen!

ERKLÆRING.
Gennem Redaktionen af „OZ“ har jeg modtaget et
Brev fra D. A. S. D., Berlin, hvori der skrives, at
da Artiklen „Over- og underspændt Tilstand“ er en
ordret Oversættelse fra Afsnittet „Der Sender“ i D.
A. S. D.s „KURZWELLENTECHNIK-, anmodes der
om en Henvisning til nævnte Bog. Brevet er under
tegnet af Forfatteren til nævnte Afsnit: Dipl. Ing. F.
W. Behn.
Idet jeg beklager, at dette har givet Anledning til
Misforstaaelse, og samtidig bemærker, at der to Gange
i
nævnte Artikel er henvist til „før omtalte tyske
Værker“, skal jeg med største Glæde og Beredvillig
hed erklære, at nævnte Artikel („Over- og under
spændt Tilstand, „OZ" Nr. 7, 5. Aarg.) er ordrette

Uddrag af D. A. S.D.s „KURZWELLENTECHNIK"
' (Forlag: Rothgiesser & Diesing AG, Berlin N. 24.
Pris: RM. 11,50). Samtidig kan jeg ikke undlade at
give Bogen min varmeste Anbefaling.
De, der har fulgt Sagen gennem tidligere Numre
af „OZ“, vil vide, at der med .før omtalte tyske
Værker“ menes D.A.S. D.s,, KURZWELLENTECHNIK“.
At Herr. F. W. Behn samtidig bekræfter, • at min
Fortolkning af hans Artikel i nævnte Bog er korrekt,
kan naturligvis kun være mig til Glæde. OZ7VP.

Omkring Testen —.
Af OZ2E.
Med Resultaternes Offentliggørelse i dette Nr. er DR-Testen
og Julekonkurrencen saa gaaet over i E. D. R.s Historie.
Af flere Grunde er de ikke blevet de straalende Minde
blade, vi havde ventet, men sammenlignet med tidligere
Tests forekommer det os, at Resultatet er nogenlunde.
DR-Testen har aabenbart været for vanskelig, og maaske
har der ogsaa hersket nogen Uklarhed m. H. t. til Spørgsmaalet om Værdien af QSL-Rapport. Bedømmelsen har
her været meget omhyggelig. Spørgsmaalet er jo ret
aktuelt, og det vilde have været interessant, om der var
tremkommet et større Rapportmateriale. De deltagende
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Vi har fremstillet Aktiviteten i Døgnets forskellige Timer
grafisk.*) Kurverne er optaget for to forskellige Dage, en
Helligdag (d. 26. Decbr.) og en Hverdag (d. 31. Decbr.).
Den første viser jo ret tydeligt den ofte omtalte kedelige
Tendens til paa Helligdage først at staa op ved 1 O-Tiden,
hvor Kurven viser et tydeligt Maksimum. Kurven er
selvfølgelig — paa Grund af det ringe Materiale — ret
groft skitseret. Den skal ikke forstaas saaledes, at der i
et enkelt Minut har været 28 Stationer i Gang, men der
har altsaa indenfor et Interval af en Time været 28 for
skellige i Luften. Kurven har et mystisk Minimum Kl. ca.
1200 — Mad-QRM? For der har vel ikke været en
Solplet, 70B?
Samtlige Rapporter paa een nær er efter undertegnedes
ringe Mening ufuldstændige. Er det virkelig ikke af Interesse
at faa Oplysninger om Tonen under en Fone-QSO?
Tonerapporten er ingenlunde indeholdt i F-Skalaen. Daarlig
Modulation skyldes ofte daarlig Tone, men intet forhindrer
en T9 Tone i at være moduleret med F5. Der er siger
og skriver en af de deltagende Foneamatører, der har haft
Forstaaelsen af dette Forhold, fb 7PH!
Mellem Deltagerne var der en meget snedig Mand, han
havde opført de enkelte QSOer paa smaa Lapper i QSLFormat. Naar Dommerkomiteen saa havde været dem
igennem, og noteret diverse Bemærkninger paa Sedlerne,
skulde disse overleveres QSL-Centralen til Viderebefordring.
Dette er dog ikke sket Fyldest. Behøver det at bemærkes,
at disse „fliegende Blätter“ besværliggjorde Arbejdet i den
Grad, at vi spekulerede paa Diskvalifikation? Vi vedtog
dog i Stedet for at sende vedkommende en Anmodning
om at læse „OZ", naar vi atter laver Test.
Gode Forslag til en ny Test udbedes! Er der Stemning
for en „low-power“ Konkurrence? Ernst Ellasen.
Ovenstaaende interessante Rapport rejser Spørgsmaalet
om Bedømmelse af Signalernes Tone ved Fone-QSO.
Mange vil sikkert mene, at der er store Vanskelig
heder ved en retfærdig og korrekt Bedømmelse. Hvad
siger Læserne?
Red.
*) Kurven er desværre kommet os saa sent i Hænde, at det var nmn r.
at naa at faa den reproduceret.

Red.

Julekonkurrencerne.

Eksperimenter her), 160 m Antenner og alm. L.-Antenner,
baade strømfødede og spændingsfødede. Andetsteds i Bla
det vil man finde Beretning om vore første Forsøg med
strømfødede Hertz-Antenner (det almindelige Antenne-Mod
OZ5MK.
vægt System).

Resultaterne blev som følger:

I DR=Testen :
Points Fejl Resultat

1.
2.
3.

Otto Otto sen, Odense, DR062
Jens Beck, Lønborg, DR068
Ernst Andersen, København, DR092

178
182
106

4
27
7

174
155
99

1 Sender=Testen:
Antal
QSO

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

OZ5G
OZ2WX
OZ7F
OZ4X
OZ9U
OZ7HL
OZ9À

102
70
70
64
52
.52
45

Fejl

Points

1
0
2
0
1
3
1

101
70
68
64
51
49
44

8.
9.
10.
11.
12.
13.

OZ5H
OZ7PH
OZ2VH
OZ7OB
OZ4H
OZ7VE

Antal
QSO

Fejl

Points

44
40
36
22
19
18

3
0
0
0
0
0

41
40
36
22
19
18

Indikatorpærer.
I Anledning af ,Faradius“s Artikel i Januar „OZ“ vil
jeg gerne oplyse, at „Osram“ til „Berko" Cyklebaglygter
fremstiller Lommelampepærer med et Strømforbrug paa
40 MA. Selv med A409 som Generator lyser den klart
i Antennen.

1. og 2. Pr. er altsaa tilfaldet DR062, OZ5G, DR068
og OZ2WX. Desuden Trøstepræmier i Form af „Kort
bølgeamatøren“ til DR092, OZ7F (!) og OZ4X. OZ7F
lader sin Præmie gaa videre til OZ9U.

Det er tykkedes en herværende Radioforhandler at op
snuse den i et gammelt tysk Katalog og efter en Del Mas
at faa den hjem. For Hams, der ikke har saa ihærdige
Forhandlere som jeg, staar jeg gerne til Tjeneste.

Der er kun trukket fra for Fejl i Sendertesten, naar
saavel Senderens Modpart og en DR-Amatør har anderledes
lydende Log.
København, den 3.—2.—33.

OZ-DR112,
O. G r u e , Sviegade, Ribe.

James Steffensen. Gerhard Hansen.
Ernst Ellasen.

Hvad bestiller Jyderne?
1 sidste Nr. af „OZ“ findes følgende Spørgsmaal: „Hvad
bestiller den jydske Afdeling?“ — Hvad Afdelingen bestiller,
ved jeg ikke, men de forskellige Medlemmer i „Hoved
landet“ bestiller sikkert ikke saa lidt, og det vilde interessere
mange — ikke mindst mig selv — at se lidt derom i
„OZ‘. Pse dr OBs!

Forsøgskreds 2.
F. K. 2 bestaar nu af 7 Medlemmer, idet OZ8J, OZ3H
og DR083 har tilslutte} sig. Der arbejdes stadig indenfor
Kredsen, men desværre kan vi jo ikke rigtig udfolde os,
før Vejret tillader Brug af transportable Apparater.
Der bliver nu efter OZ7U’s Forslag startet en Vandremappe, hvortil Medlemmerne venligst vil give deres Bidrag
i Form af Tips, Resultater af foretagne Forsøg o. 1. Med
lemmerne bor jo desværre saa spredt, at personligt Sam
arbejde er baade vanskeligt og bekosteligt.

Al der kan holdes Stævner i Jylland, er der ingen Tvivl
om. Det har vist sig før. Men at de kan afholdes saa
ofte som paa Øerne, det tvivler jeg paa, idet der paa
Øerne
er
tættere
„befolket".
Vore
Naboer
her
i
Randers bor i Aarhus (36 km), Silkeborg (51 km),
Ringkøbing (134 km), Holstebro (90 km), Skive (68 km)
og Aalborg (76 km), saa det er ikke let at komme sam
men ret ofte. Hvor gerne jeg end vil, saa protesterer
Finanserne. Vy sri!
OZ5R.

OZ2P.

Fo rsøgs kreds 3.
Nu er Forsøgskreds 3 omsider blevet dannet med under
tegnede som Leder, og vort Program er, som omtalt i
forrige Numer, Antenneforsøg. Senderantennen er jo en
meget vigtig Bestanddel af en Kortbølgestation, og dersom
den ikke er omhyggeligt tilpasset og opsat, faar man ikke
det ud af sin Station, man skulde.

DR-Amatørerne.
Det kunde se lidt mærkeligt ud, at jeg som ganske nyt
Medlem allerede oplader min Røst, men jeg synes, at jeg,
maa sige OZ-DR076 Tak for hans Indlæg i „OZ“ for
December. Er det da virkelig saaledes, at danske Hams
ikke bryder sig om OZ-DR-QSL? Er det da virkelig
saadan, at ældre, mere erfarne danske Hams ikke vil række
en hjælpende Haand til vi Nybegyndere?

Det kunde derfor nok være Umagen værd at prøve sig
frem mellem de forskellige Antennetyper for at finde den,
der passer bedst til de lokale Forhold, og det vilde glæde
mig meget, om Forsøgskreds 3 kunde faa Tilslutning fra
OZ-Hams, der har gjort Erfaringer angaaende Antenner og
har Tips el. lign., som de kunde tænke sig at lade gaa
videre til andre Amatører. Kredsens øvrige Medlemmer er
foreløbig OZ4X, 5BK, 5EK, 5VG og 9D. Forhaabentlig
faar vi snart flere faste Medlemmer. Interesserede bedes
skrive til OZ5MK, Thorsgade 25, Silkeborg.

Vi DR-Folk regner jo med engang før eller senere at
blive Senderamatører, og dertil er QSL os til stor Nytte,
hvis de da bliver besvaret. Vi kan paa den Maade faa
mange gode Tips, som vi saa kan bruge, naar vi selv
fanger an. Og desuden er det jo det eneste, vi har at
arbejde med. Jeg vil til Slut give DR076 min fulde Til*
slutning og haabe, at alle Hams vil hjælpe os.

Til Slut skal jeg gøre opmærksom paa nogle Opgaver,
der er interessante at beskæftige sig med: Sending med
meget smaa Antenner (OZ5VG har foretaget flere heldige

OZ-DR098
A l m a r A n d e r s e n , Nibe,
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Mærkelige Modtageforhold.
Mange med mig har undret sig over det ejendommelige
Forhold, der særlig om Aftenen og Natten gør sig gæl
dende mellem nord- og sydeuropæiske Modtage- og Sende
forhold. Jeg har ofte aflyttet en eller anden sydeuropæisk
Stations Virksomhed og har da undret mig over, at den
kunde høre fjerne DX-Stationer med fortrinlig QRK, medens
vi herhjemme ikke saa meget som kunde skimte dem.
Det kunde være interessant at faa en Forklaring paa dette.
OZ2P.

Hvis Koblingen ved Vekselstrømsmodtagere paa bestemte
Steder af Afstemningen sætter ind med en Brummetone.
kan dette fjernes ved at anbringe en Blokkondensator paa
5000 cm mellem Midtpunktsudtaget paa Ensretterrørets
Glødestrømsvikling og den ene af Tilledningerne fra Lys
nettet.
OZ-DR064.
Den lille Platinkontakt i Fordruller kan med Fordel an
vendes i Nøgler, der skal lede stor Strøm, da den ikke
sværter.
OZ7PH.
I en CO-PA kan Nøglen indskydes mellem CO's Spole og
PA’sGitterkondensator. Nøgleklik bliver derved meget svage.

OZ7PH.
OZ3FL - Toldassistent O. H. Eriksen, Faxe Ladeplads.
OZ7LP - Hotelejer E. Skakke, Faxe Ladeplads.
OZ7Q - Maskinarbejder C. Q. Christensen,
Kronprinsensgade 4, Nyborg.
Ændret Adresse: OZ7EU, Paul Størner, Nu: Strandvejen 2,
Struer.

Provinspressen er som Regel meget interesseret i at
bringe populære Beretninger om Amatørsendernes Virk
somhed. Saaledes var der fornylig et langt Interview
med OZ5TH i „Skive Folkeblad", og nogle Dage senere
blev det gengivet i „ Venstrebladet11 i Kolding. Vi beder
vore Medlemmer ved saadanne Lejligheder altid huske
at omtale E. D. R. og „OZ". Det sker nemlig, at det
bliver glemt.

OZ-DR109 - Emil C. Petersen, Vejlesøvej 59, Holte.
OZ-DR110 - K. Nielsen, Finsensvej 65, København F.
OZ-DR111 - L. Riis Nielsen, Glasfacaden, Herning.
OZ-DR112 - Olav Grue, Sviegade, Ribe.
OZ-DR113 - Erland Munck, Ellinorsvej 23, Charlottenlund.
OZ-DR114 - P. Roy, Telegrafstationen, Fredericia.
OZ-DR115 - Erik Prip, Øhlenschlægersgade 7, København V.
OZ-DR116 - Leo Larsen, Brugsforeningen, Sejlflod.
OZ-DR117 - Tage Ringgaard, Ry St.
OZ-DR118 - Thorvald Bentzen, Godthaabsgade 36, Odense
OZ-DR119 - K. B. Larsen, Raadmandsgade 35, Københ. N

Helge Møller (SM7SG), Sparbanken, Simnshamn,
A. Andersen, Skomagergade 10, Nibe.
Thorvald Bentzen, Godthaabsgade 36, Odense.
Knud M. Nilson, Jernbanevej 5, Kongens Lyngby.
Erik Prip, Øhlenschlægersgade 7. København V.
johs. Frøkjær Larsen, Gasværksvej 3, København V.
Ingvar Olsen, Rosendalsgade 32, Nykøbing F.
Ivan Beck, Rud. Bergsgade 6, København 0.
Børge Madsen, Philippavej 2, København V.
J. Pedersen, Cykleforretningen, Agerbæk.
Nicolai Antoni, Storegade 77, Haderslev.
Erland Munck, Ellinorsvej 23, Charlottenlund,
Herry Leer, Vestervoldgade 104, København V.
Amorsen, Guldborgvej 24, København F.
L. Riis Nielsen, Glasfacaden, Herning.
Th. Hansen, „Graadyb Fyrskib“, Esbjerg.
Tage Ringgaard, Ry St.
E. Skakke, Hotel „Solvang“, Faxe Ladeplads.

Hvis „OZ" udebliver, beder vi Medlemmerne klage
til Postvæsenet. Kun hvis man dér oplyser, at Bladet
ikke er tilmeldt og som Følge deraf ikke kan skaffes,
maa Klagen rettes til Kassereren.
I Dagene fra 11.—19. Marts inkl. arrangerer A. R. R. L.
den 5. internationale Relæ-Konkurrence. Hvis de nu
værende gode DX-Forhold holder sig, vil der i det nævnte
Tidsrum frembyde sig særlig store Chancer for W. A. C.

Sverige

Mange OZ-Hams her er for Tiden TF3B udmærket
hver Dag Kl- 19,20 DNT. Men desværre synes det at
være vanskeligt at faa QSO i Stand. Modtageforholdene
maa aabenbart være daarlige paa Island.

Den nye Udgave af „Kortbølgeamatøren" er nu ende
lig færdig. Særlig for Begyndere er den uundværlig,
men den indeholder iøvrigt Stof af Interesse for enhver
Amatør. Vi henviser til omstaaende Annonce.
En hel Del teknisk Stof har vi desværre maattet ud
skyde til næste Gang. Bl, a. kan vi nævne Beskrivelsen
af en krystalstyret Sender til 3,5-7 og 14 MC.
H. F.
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Alle Oplysninger om Foreningsforhold faas ved skriftlig Hen
vendelse til Sekretæren: Ahrent Flensborg, Postboks ll, Ring
sted. E. D. R.s Salgsafdeling er samme Sted.
Al Korrespondance vedrørende Indholdet af „OZ“ sendes til
Redaktøren: Helmer Fogedgaard pr. Skrøbelev St.
QSL-Kort sendes til Postboks 79, eller direkte til Lederen af
QSL-Centralen: Ernst Eliasen, Livjægergade 42, København Ø.
Kassereren: Henry Larsen, C. J. Brandtsvej 23, København N.
træffes personlig hver Mandag Kl. 19-21. Pengebeløb bør
sendes til Postkonto Nr. 22116. Klager vedrørende Tilsendelsen
af „OZ“ rettes til Postvæsenet.
Eftertryk af „OZ“s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse.
Ansvarshavende Redaktør: Helmer Fogedgaard.

Pris 50 Øre.

Afleveret til Postvæsenet Tirsdag den 14. Februar.

Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing-
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